
Pf 24 merZ exter Jnixvdte ing 
seyn Fer r, soin Älbfagte Eulen hos 
»den fmn før sugt tun een »wun- ZTUF til at holde Zeitgen; det er 

Jdcov Cl)risteusen, sont sent pan Ef- 
(ti-raoret kom til os» fra Denver efter 
at have fort en nogcr kununerfuld 
Tilvasrelse det fidstc Aar-J Tid. Ung- 
tet CHrjftensen liqesiden sin An- 
sfmnst lmr maattet holde Sonnen 
kan bcm dog glasde sig Ved daglig at 
rinde i simsftetc Oan er nn bner 
Tag oppe nogle Time-r. 

Evageliet, Snlmerne on, et lille 
Juli-na- lsmqte ogsua Injm Zule- 
glasdem fnrøvrigt er lmn nltid til- 
freds. 

»F see then keep on addinq new 

bnildinqss tu the sanitorimn: tlJOn 
must be growing,« hørte feq i Daq 
en Agent, som kommcr til Brule 
et Por Gange anrlia, sige. Og det 
passen Eben-Wer vokser — en na-» 
turlig og fund Vcekst, født ud af 
Trangen for et saadant Sied. Den 
bele Vefolkninq treller nu 48 oq er 

"delt, f. Eks. ved Vordem-, fanledesH 
i »Betk1esda«s Spisestue pan førstcl 
Etage famles Patienterne: i SpiseJ 

Ftn lltaikMiIsionctL ! 
i 
l 

Først mnn jeg ønske Vennerne etl 
glædeligt Nytnnr i Jesu Name —- 

Jeg kan ikke nndet end tro, at dette 
Anr 1909 san fna stor Vetydning 
for vor Mission herude. nt det 
fkal se i hvert Fnld Begyndeljen til 
den første dnnske ev-luth Kirkebng- 
ning i Mornionstnten. Derncest tnkker 
jeg for de mange Gaver, der i den 

jidste Tid er nnnet ind til mig, en- 

ten foin Teltngere i »Fodfolkets 
Storm«, eller foni Jule- og Nyman 
Gaver. 

Vi er nu — Herren viere priset 
— nnaet op over de 81500, og ker- 

med langt mere end hnlvt fuldendt. 
Endnu en Tid man »Fodsulket« ded- 
blive med sin »Storm«, csg jeg vil 
derfor bede de kære Givere om nu 
— for ,,·Mnssevirkningens« Skyld — 

at faa en af deres Venner, den 

nkermeste for Eks. — til nt følge 
den-s Eksempel Vi man jo helt Tind 
under Skansen og tage· ven. Hjcelp 
dem, der er uprnktiske med at fnn 
peres Seddel i Jesu Navn stukket i 
en Konvolut 

Til de fan, der har subskriberet, 
wen endnu ikke fanet Anledning til· 
nt fende Beløbet vil ieg tilliae ger- 
ne sige: Det. ikan fnnrf se gnlt nd 

for Eder. De senefte indkonine Sub- 

striptionsbeløb link nemlig nlle vie- 

ret forøgede — frivillint — med snn 
helft som 50 Procent. J man derfor 
hellere sende Beløb, mens Renten 
er san lnv endnu. 

i 

-« Vi har elleks haft eki herlig Jun- 
sest herude i Saltsøstnden Jeg knn 
ikke andet end tro, at den havde fin 
Belsignelse "i, at san smnnge Wonner- 

J 

». - kr- 

I,»f111ek1 i kaldeketagcü Funles Psor 
koa OMTLL Madscn Huöd Später 
»Br;zkdrene og »Betth"sda«s øvgåge 
Ojælpercx i ,,Nazaretk)« er Säter 
Jnaebokg Husumder og dækker Bord 

for-de gamle Mænd, dog er den bete 
Befolknina der 9, da foruden de 4 

gamle oasaa nogles Hjmlpere har 
Tillwld der, lwad jeg vil fortælle 
lädt otnr 

Enedker A. P. Jensen fra Ord, 
Nebraska, er her oa arbejder paa 
,,:Ika»3aretl)«i:s Ombygning. Det 

strenge Vejr bar forsinkct Arbejdet, 
men der er dua skredet saa vixt 

frem, at Taaet suart kan lwgaes. 
Fra at vwre cn 9 Verrelses cottagc« 
Vil Nazareth nu blive et anseliat 
metaan Dass Iued 16 Vasrelsen oa 

det er smuft af Mr. Jenste at 

paaraae sia saa stort et Arbeij og 
Mrc det frit. Mrs. Jensen, sone 
tilbraate noale Uaer bos os i Fior« 
er ber oafaa ; 

Saa er ber Mr. N. P. Petersete 
fm Its-well, Ja. Laan ban var? 
ber i Fior Vinter oa bjalp med Ar-; 
bejdet: men Isrbefdet oa Gattin-( 
gen fkreemte bam ika fra at kommek 

W- WWl 
dunde her uq i Triuman mier 
Jndsmnlinuen bar faaet Hierterne i 
ret Bedestilliug for deune Saa. Jor. 
san nmnqe Me1mesker,som der dogf koni med til vor Juli-fest ja, det 
licmde vi dog ikke drøiiit om, end 
siqe turdet ventet Jeq bande dicke- 
lig den Gliede at kunne prwdike detv 
kirre, qnmle Jnleevanqelium for 
over et Pnr sundrede Mennefker. 

Først havde vi Gudstjenefte oppe 
i Kirken med fuld Litnrgi; derefter 
tiendtesz de to ftore Juletrceer pack 
Dogge Sider af Alteret og Søndags- 
slloclørnene frenisagde deres Vers-:- 
paa Sonst og Engelfk. Siden sam- 
lcdes vi i Krypten om Kassebordenat 
og her fik saa alle Børn — vi havde’ 
i alt 46 — deres Godter og Gover. 

Herren skænke os nu, at denne 
lJulefest maa blive til varig Velsig- 

-Tiier: 

’jordfoeftet i Familiegravftedet 

nelfe for nogle af de mange, der 
overværede den —- og at det ikke 
skal være blot Stemmng, der heu- 
vejre5, men blive til Tandt Kristeips 
liv under Bethlehems Lidestjerne ; 

Søndag efter Jul holdt jeg Jule- 
gusstjenestr i Pocätello, Jdaljo ogL 
com Tirsdagenj Jdaho Falls, Jda.f 

J Pocatello havde vi tillige Be- 
gravelse Det var en ung Københtzbs 

William Carl Jacobsen, her 
var afgaaet ved Døsen nogle Dage 
før Jul ude i Jndianapolis, Jud. 
Hans Tvillingbroder bor bos Fami- 
lien C"has. Smith i Pocatello, hos 
deres Muster. Og dersor blev Li- 
get ført til Pocatello, Tor at blive 

der. 

Lum- n alle Danske der i Byen kein 

til Stede ved denne Sørgehøjtide- 
ili·ql)ed. 

k- 

Herved føsger saa Tak og Kvitterinsg for de omtalte Gavcr til 

Kirkekryptem 
En Kvindci Elk Horn, Ja. PL. Bethesda Menigheds Kvinde- 

soreuing, Mookhcad, Ja» sä Jcns Hanseu, Gladstone, Minn. si. 
Niels Bentsen, Krumm, N Dak» SIEB. Omaba, Nebst A. Thomsm 

« Sö. Th. Petersen, Pl. En unævnt, Coultcr, Ja» Pl. Kvmdefore- 
ningeni Selma, Cal. Pö· N. P. Larsen, Albert Lea, Minn» sä 
Golgatba Mghss Kvindeforeninq, Chicago, Jll» PS. Den Danske 
Kvindeforening X Glcn Dale, Minn» 810. Kvindeforemngcn i War- 

rens, Wis» 85 Johs. Johnson, Cordova, Nebr. Ps. Hans An- 

dersen og Huftru, Grizzly Bluff, Cal., PL. Hans Jenfem Cedar 

Falls, Ja.," Pes. Nemah, Wis.: En unævnt, IM, Rev. J. Søe 83. 
H. P. Hauch, Audubon, Ja., PG. Niels Hautwcd, Ruskin, Neb., 

Jså Jens C Hausen, Kimballtom Ja» sj. Anton K. Pejtersen, 
Audubon, chr, Pö. C. M. Thomsen, Jdaho Falls, Jda., Pö. Ja- 
cob Jørgensen (Sted ej angibt-U Pl. Førfte danfke co.-Iuth· Me- 

nighed i Weftbrook, Maine, 815.88. Mrs. Sønnich Christianscn, 
Ftsrndalc, Cal., Ps. Mrs. Pastor Chr. Pedersen, Dannebroa, Nebr. 

sie-J. Jmmanuels Kvindeforcninq Hazelwood, Minn., Ps. Mrs. 
Aue Marie Christensen, Blair, Nebr» Pö. Mr. og Mrs. H. H 
Christensm, Owatonna, Min11., Pö. Harlam Ja.: Vcthlclwms Kvin- 

dcsforcning,"85, Hans C. chriksen, Pö, Mrs. Pastnr A. M. Ries- 

fen, Pö, Mer Niels Erikfen, Pl. OwatommkaldctH Eftcrslwt fm 
Taksigclsesfesten i desons —- og St. Ansqar Meniqhedcr 812 

Flaxton, N. Takt Ebenezcr Mindeforcsninm Pö, Mr5. Paftor P. 
1M. Peterfen, Pö. J...TP. Jensen Vlackfoot, Jdaho, PE. Mrks 

:"Mekkit Ayres, Oklosf,-Ca1., 1. Nev. E· M· Nie-Ism, Pon Sipps, 
«Wis·, M. Denmark, Wis.: Peder Andersen,- PG, Elmcr Reis-mus- 

«svn, ist Ton danske ev,-luth. Mgh’s Kvindefyrening 1»Hartland, 
J Wiss-: Sä Elk .-orn, Ihrr Nasmussen Hausen og S. C. Pedersen, 
·820 (tilfammen): Mindeforeninakm PM. Hampton, Ncb.: Miss 
zMaggie Nielsen, sm; Hans P. Madsen 85. Kvindeforeningen 

»Fremad«,"Vrusb, Colo» MO. P. A. Jossem Exira, Ja» PL. —- 

·J alt 8247.88. —- Med det tidligerc indkomne (81265.30) i alt 

« 31513.18. 
Med Hilsen i Herren. — 

« Eders Udsending, 
HaraldJensen, 

L 61 «·'E« Street, Salt Lake City, Utah. 
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igcn i Aar og yde Eben-Wer et Par 
Maancdorsä Arbeit-e l)am·dt Ar- 

Lirjde —— paa en Tid, du Trangcn 

ifm Dicle er stor 
! End11n, fm im stumm lud mig 
Inn-ne ou uf de nmnqe Kwtliqhed5- 
jgnvcr sum et kommen. Eis Par Da- 
Jqo cftcr Jnl kom et Brev til Past. 
Illkadscn fra Mr. C. Larsch, Raci11c, 
Wiss» indcholdcnde en Butkavis- 
üiug paa TW Dollar«5. bestcnkt til 
Hin-w for futtige Tnbcsrknlofe Pati- 
enthx Hvad under kun vi sigc end: 

»1Prisc· Iderrenz tbi bun er god; 
thi han- M isfnndhed Varci winde- 
lig!« Sal. 136. 

Hilscu oq Ønsfct om et. velsignet 
Am- til alle »Danskcrcn«s Lcrsere. 

Hcsurikfctn 

Curtig, Nebr. 

Tut vil maastc farundrc »Dan- 
st·ei«en«—:« Lassetc at se dette Natur« 
Cin«tis, i den-J Spalten Der er 

niaasfe faa, as vort danske Falk, som 
aner, at her ude, ca. to Hundredc 
..kil Vest for Lincoln, Iiaaer et 
danst Settleinent 

For ontkrina fire Aar siden blev 
der af Pasior Wilhelmscn, Kansas 
City dannrt en Søndaakstola som 
endmi er i and Virkinmhed Til- 
samiticii nied denne Søndagsskole 
har vi holdt Lasscgudstjeneste indtil 
nu for ca. et halvt Aarstid siden, da 
vi indbød Pastor Schmidt fra Pot- 
ter, Nebr» til at besøac os. Han be- 
søaer os reaclmæsfia en Gang .om 

Maaneden. 

Nu, der har flrre Gange været 
udtalt Ønsket om at bygge en Kir- 
ke her ude, men sclv oin vi maaskc 
nok er i Stand til at bngge, saa 
anser vi os dog for faa til at kun- 
ne brere andre medfølgende Udgif- 
ter. Vi besluttede saa ved et Mes- 
de, at underrette vore Landsmænd 
igcnnem Samsundets Blad »Dan- 
fkeren« am, at her udeliager endnu 
Land, som kan købes paa billige 
Vilkaar. 

Vi tcenkte da som saa, at der 
maaskc var saadanne, som ønsker 
sig et Hjem, men ser sig ikke i Stand 
til at betale den høje Pris af 875. 
--—8100 per Acke· Men her ude« 
Itan faas godt Land til den rikmme- 
lige Pris. as fra 81H40 per( 
Acke. For Eks. ligger her for Ti-’ 
den en Farm til Salg otte Mil; Nord for Curtis. Denne Farm be-; 
staar af 480 Achs. Af disse 480 
er 150 Acres, hvad vi paa Engelsk 
kalder »level Iand,« samt 30 Acres 
.,creeck buttam land,« Tom til Dels 
er bedækket med Skov, men som eg- 
ner sig fortræsfeligt til »alfalfa«. 
Resten af Landet er bakket. En al 

iTid rislende Bæk, som Paa Grund 
as en Mængde Kildespring, aldrig 
.udtørres, og som Frosten aldrig 
sformaar at tildcrkke med sin kolde 

jJLLskorpe bryder sin Vej ind Inellern 
ide akldgamle og knudrcde Elmtræcr 
Iog giver dct hele nesten et romantisk 
TUdseende Bcekkcn er af ikke ringe 
Vetydning, da Kreaturerne altid vil 
rakre vel forsynct med det friske, 

Ikolde Band. Det kan med dct sam- 
Jme oplyses, at her drives ikke saa 
’lid.t paa Kreaturopdrcet. Pcia denne 
Faun findes: Beboelseshus, Stald, 
»shed.-Z« og ,,corrals«. Landet er 

igodt indhegnet (fenced). Denne 
sFarm kan købes sor 820 pr. Acke. 
155000 kan blive staaende i Formen 
stil seks Procent Reuter, .paa sem 
Aars Afbetaling -.eller, som man ;øn- 

Hskrr det. Dette er kun et Eksempel 
’as flere lignende; nogle større on 
noale mindre, nogle billigere, nogle 
dvrere, eftersom Landet ligger nær 
eller ffernt fra Bissen s 

Disse Linier er ikke skrevet af nosl 
Hat-n Agcnturforeniiig, inen for atJ 
faa saadannc Folk herud, som vil 
understøtte vor Kirkes Zag. Herl 
nicnes altsaa ikke Landspeknlantere, 

fspm ikkc Eigter at bosætte sig her« 

sude Falk, som interesserer sig for 
denne Sag, bedes· venligst mcddele 
undertegnede mindst fire til fern 
Tage før deres Ankomst, da de saa 
med Glæde Vil .blive modtaget i 
Curtis; Om nogen ønsker Oplysnin- 
ask pr: Brev, vil dette med Glæde 
imødekommes. 

Vi ønsker at høre fra eder saa 
spart som willigt, da Tiden, for as 
Cl fe- netop er belig nu. Her ligå 
Mk fleke gode Farme for Salg midt 
iblandt Danskerne. 

;- k- 

s Lin nagen ønskcr Oplysning fra 
lmitten Sidc,«tæ11kel« vi, eftcrncclm- 
th Pressa-r vil vwrc sna vculjge at 

Hqivg lidt Luni-Hing i Iman Saa: 
Pastor Willwlmscm «’«11ftur Sdnnjdt,! 

lPctfmr J.s·9(. Lin-sen, thstor Muth 
Log Pustm Nirlscn sont sclv købtci 
.1(30 Arles Ound her ndc fm et Pka 
Aar sideu. 

Mcd ventig Hilft-u Pan Metxiqlw- 
den-I Brauch ; 

Thorvald Petersc11, I 
Bka :310, Curtis, Nein-·s 

chping Watcr, Nein-. z 

des optage 

Were Redafmrl ! 
Da jeg nu har lidt -Tid, jaa skalä 

jeg efter bedste Evne forsøge at stri-j 
ve et Par Ord til vor feetlev ogs 
meget uddredte Blad »Danskeren« 
da jcg euer-J aldrig set noget her- 
fra. 

Hvad Tiderne angaar, saa er de 

meget gode, og vi Inaa ikke klage 
Vi har nok af alt, hvad vi behøvers 
for dette LivO Lphold Men hvad 
det aandelige angaalz da kan det 
were smaat mka thi de fleste holder 
sig dorte fra at høre Guds Ord og 
teenker mere paa det jordisfe, og dog, 
saa har vi Gud at takke for alt, thi 
alt, hvad vi har oq faa1, ei en fand 
Gave fra Gud 

Hvad det angaar med Avlen her 
emkring, da maa den, efter som 
det saa ud engang, kaldes rigtig 
god. Jeg tcenker, at Majsen har gi- 
vet et Gennemsnits udbytte af onl- 

trent 30 Bu. pr. Acke, hvilket jo 
maa kaldes godt — og saa de gode 
Priser. Hamen var ikke saa god i 

Forhold, thi den var Ineget »ruften« 
fom Følge af den megen Regu, Tom 
den fik i Forfommeren Udbyttet 
var meget forfkelligt, fra 8 da op 
til 20 Bu. pr. Acri-. lSveden derimod 
var meaet godx den gav omtrent 25 
til 30 Bu» det bedste endog 35 Bu. 
pr. Acke, saa vi maa ikke klage. 
Vi har meget at takke Gnd for dag- 
lig, men vi vil mange Gange ikke 
forstaa det. 

Vi hat nylig haft en Begravelse 
her,. idet Magens Salling heraf 
erping Water den 22. Dec. ind- 

L! den evige Fred. Jerdfæstelsen 
fandt Sted den 28. f. M. 
Vor trofaste Ven og Sjælesørger, 

Past. Christiansen fra Lincoln, 
holdt en Tale ved Libanren i Hiern, 
met paa D«ansk, en god og trøsterig 
Tale fra Esaias 38 Kap. 1. Vers: 

»Beski-k dit Hirs, thi du maa dø.« 
Derefter en anden god Tale paa 
Kirkeganrden (paa E1Igelsi). 

Afdøde Magens Salling og Hit-, 
ftru kom her til Weeping Water 
for omtrent 5 Aar fiden, fra Dan- 
1nark, (den 20· Juli nieste SomY 
mer kunde de have holdt Guldbryl- 
lup). 

Salling efterlader Enke. 2 Søns 
uer og 4 Døttre, alle bosiddende her 
i Nebr. Han var født i Kjellerup, 
Jylland, Danmark, 1832 og blev 
altsaa 76 Aar gammel. 

Kjellesrup og Silkeborg Avis be- 

S———g i W· W. 

Kirken i Bostnr. 

De hat hørt om Forholdene -i 
Bestan, Massachusets ved adskillige 
Lejligheden De ved, at den lilIe 
Bethania Menighed der Steds i Tro 
til Herrens Hjcelp og i Haab om 

Hjælp fra Mennesker bar bygget en 

ged, tidssvarwcde Kirke, hvorpna der 
lzviler en stor Gæld. Menighedens 
Medlemmer her ofret saa meget, 
baade Penge og Arbejde, pcm deres 
kcere Kirke, og Herren hat ikke slaaet 
Haanden af dem i deres Bestrcebeb 
ser for at fna et Gudsh1(5: men hvad 
har Mennesker gjort for dem? Hvad 
bar du og jeg gjort, kwre Ven! 

Det er. ganske slet at fige: de läg- 
sser, som de shar redet! de kunde let 

sclv »udregne, at de mauttefaa en 

stosr Gceld paa- deres Kirkebygning! 
Ja, det er let- nok sagt; men er det 
krifjelith er det at følne OrdetI 
»Bcerer hverandres Born-h og op- 
fylder saaledes Kristi Lev?« 

Mange kan hjaslpe een. Nam· der 

nu er givet eg bliver givet en god 
Gave til Kirken i Salt Lake City, 

san-lud ogsaa Kirken i Besten blive 

hjulpen! »Kom og hjælp osl« lyder 
Raubet fra Betania Menighed. 
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DMP Be ønsker 

PRlsLlsTER. KATALOGER. PLAKATER. 
PAMFLETTER. PROGRAMMER. 

» »F Bog- og 
? THE-X Iob-crvlming 

EVEN ceaaeacassaaprövos 

I; « « 
Vi udfører al Slags Trykning tilfredsstjllende; net 

4 s» ogpænt Arbejcle leveres hurtig-c til rimeligc Priser. 
z g? A 

1 - 
J VlslTKORT. SILLETTER. REGNINGER. 

sKRlVEPAPlR. KONVOLUTER. , 

Ei 

e Byle Bog—Arbejde paa Engelsk saavel Som Dansk er 

vor Speciaklitet Overslag gives gratis. 
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H- BOGBlNDERlET 
udfører alt til Pagethcnhørende paa kort Var-ges 

HI- og til rimelige Priser. Smagfulie og solide Bind 
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EMUSH Bocks. 
DANISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY. 16 Ene 

illustrations. 262 Pages. Elegantly bound. Ä book of 

great interest to the Danish People in U. s. Price 81.30 
net by mail 

ESTER RlED bz Pansy. This book is well known, 
having run as a scrial in «Danskeren".P1-ice ncatly 
bounecl 81.50. The same in Danish at soc. bound. 

NEW TESTÄMENT in parralel columnes English and 

Danish. cloth binding. Price 60c. 

EARTH sEÄ AND sKY. Large illustraked edition. 
Fine binding. Price sl.20. 

BIBLES in cercuit binding gilt edge. Price 31.00, 
sl.75, s2.25. 

LUTHERS sMÄLL cÄTHEcISM in pamphlet form. 

Price 5c. 

LUTHERS CÄTHECISM with explanations by Bi- 

shop c. F. Balslev. Bound, Priee 25(:. 

VOGTS BIBELHISTORY for ehristian schools.. Ro- 
vised togethet with a short ebnkeh hästoky. Prjcc 25c. 

sWEETEsT sTORIES EVER TOLD. Red linc se- 

ties. Price 75c. 

DANISII LUTH. PUBL. UOUSEp 
Blei-; Nebr. 

Overhør ikke Raabet, men gør Al-« 
Vor af at sende en Gave til den Kir- 

kegceld; samle den nu! send den nu! 

Past. Friis Hausen i Danmark. 
der havde saa meget med den køben- 
bavnske Kirkesag at gøre, fagde en- 

Gang følgende bevingede Ord: »Von- 
fkelighederne er kun til for at over- 

vindes«. Nu bar Menigbeden i Bo- 
ston denne Kirkegæld-Vanskelighed; 
an, lad os i Jesu Navn rcekke den 
en bjælpende Haand for at overvinde 
Vanskeligheden. Bed for Sagen og 
send faa din Gave til Menighedensl 
Kasferet 

Mr. F. W. Fischer 
6 Dorr Str» 

Roxbury (Bofton) Mass. 
Med kærlig Nytaarshilsen til Lee» 

fekredsem 
« 

Jvar Marias Hausen, 
Staplehurst, Nebr. 

Auktiou. 

Den 27. Jan· 1909 agter jeg 
Ved offentlig Auktiou at scelge min 

Form beliggende 10 Mil for Ray- 
mond, og 4 Mil Vest for Demen- 
Nebr., i Section 34, Little Salt 
Precinct, Lancafter Co. 

Landet beftaar væsentliqst of 
gammel Græsgang, og vil blive rigt 
Farmchnd. 

Alderdom og Mangel paa Krcef- 
ter til at dyrke Jorden er Aarsag 
fis Salget. 

Erik" Knudsen, 
« 

Havelock, Nebr. 

Skolcdircktionsmøde 

tholdes Onsdag den 20. Januar. 
1909 Kl. 10 Find. paa Trinitatis 
Zeminarium Alle Medlemtner be- 
freit-i give Møde. 

Pan Direktionens Begne 
C. C. Kloth, Fmd. 

Jndbruddet i Roskilde 
Domkirke. 

Endnu den 27. Dec. har det dan- 
ske Politi ikke kunnet faa fat paa 
Tyvene. 

Der har saaledes vceret yoldt Vagt 
Ved alle Dampskibe og paa alle Jem- 
banestationer og i øvrigt gjort, hvad 
gøres kunde fra Politiets Side, for 
at komme Tyvcne paa Spor, men 

udeu Resultat. 
Politiet har stedse alle Mand 

ude, meni denne Tid, da der er 

saa mange Mennesker, der rejser 
paa Jernbmm og saa at sige alle 
medfører en Mcengde større eller 
mindre Pakker, er det ikke umuligt, 
at T1)Vene, om de har væreti Køi 
benhavn, er slupne bort igen. 

Forøvrigt oplyscss det, at der kort 
sør Tyverict i Roskilde har været 
foretaget et Jndbrud i Helligaandss 
kirken. Jndbruddet er imidlertid iki 
ke bleven anmeldt til Politiet, og det 
formodes, at Tvvene ikke bar haft 
unget Udbytte deraf. 

»Na-uni« 

eller Jerusalems sidste Dage. As 
den bekendte Forsatterinde Mrs J. 
B. Webb. Bogen stildrer i Fo.ttcel-·" 
lingens Form Steuer sra den THIS- 
Deriode,der er mest rig paa Begiven- 
heder: den sørgelige Tid for Jsderne 
og Jerusalem, da Forjættelsen gis i 
Opsyldelse og Jerusalem blev neb- 
traadt as Hednmgerne. Bogen er 
bleven lcest med stor Interesse as 
gamle og unge. De, som ikke hat liest 
den, vix sikkert lcese »den med megen 
Glcede og Interesse 484 Sider sins 
-ndb. Pris s1,25. 

Danish Luth. Publ. Hause, 
Blaiy Nebr. 


